
Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a 
megjelenítéssel, 
kattintson ide.  

 

 

 
   

Mesterségek Ünnepe 

• Huszonnyolcadik alkalommal költöztek a népművészet mesterei 

a Budai Várba, hogy ismét elbűvöljék a látogatókat különleges 

tudásukkal. Idén 5 napra nyitotta ki kapuit a nyár várva várt 

családi fesztiválja, a Mesterségek Ünnepe, hiszen augusztus 



16-ától, szombattól a 20-i tűzijátékig tartottak a programok. Az 

idei rendezvény kiemelt témája a fémművesség volt, ennek 

kapcsán különös figyelmet kaptak idén a kovács, késes, 

fegyverkovács, ötvös, rézműves, tűzzománcos, bádogos, 

harangöntő és ólomöntő szakmák képviselői. Mivel a 

fémművességhez igazi ősi férfias mesterségek is kapcsolódnak, 

a műhelybemutatók során volt vasnyújtás, damaszkolás, azaz 

rétegezett késpenge-készítés, éremütés, a borbélyműhelyben 

pedig borotvakészítő mesterek pengéivel dolgoztak. A 

hagyományokhoz híven kiállítás, szakmai előadások és 

filmvetítések is színesítették a programot, és természetesen a 

fesztivál két színpadán ezúttal is kitűnő táncegyüttesek és 

zenekarok, előadók léptek fel mind az 5 napon. Augusztus 16-

án a rendezvényt ünnepélyes megnyitó keretében L. Simon 

László a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára nyitotta meg. 

Két díjátadó ünnepségre is sor került, augusztus 17-én  a 

Népművészet Mestereinek Balog Zoltán emberi erőforrások 

minisztere, a NESZ által alapított díjakat pedig Dr. Parragh 

László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át. 

Népművészet Mestere díjazottak (tárgyalkotó népművészek): 

Kanalas János kosárfonó népi iparművész, Porkoláb Ferenc 

szűrrátét-készítő népi iparművész, Reszeginé Nagy Mária 

szalmafonó népi iparművész. A NESZ által alapított díjakat 

kapták: Király Zsiga díjas: Pataki Miklósné szövő, hímző, 

szűrrátét készítő népi Iparművész, Népművészet 

Mestere, Kádár Ferenc Népművészet Mestere, Gera Klára 



nemezművész, Tifán Irén bútorfestő és a Zalaegerszegi Hímző 

Stúdió. Hagyományőrző díjat Porkoláb Ferenc szűrrátétes népi 

iparművész, Aranykoszorú díjat Dr. Kovács József fafaragó népi 

iparművész kapott. Év Mestere díjban Kovács Attila cipőkészítő, 

Év Ifjú Mestere díjban Hotyek Zita kádár részesült. Az Év 

Műhelye díjat megosztva a Zala Megyei Népművészet 

Egyesület és a Dabas és Térsége Kézműves Egyesület 

műhelyei kapták. Idén – ha csak 5 napra is, újra felkerült a török 

félhold a Budai Vár fölé, hiszen a fesztivál díszvendége ezúttal 

Törökország volt, a legjobb kézműves 

mesterekkel. Ékszereikkel, szőnyegeikkel, textíliáikkal 

elvarázsolták a magyar közönséget, akiknek fogadására a 

megszokott események mellett a kézműves gasztronómia 

remekeivel, fotókiállítással és egyéb érdekességekkel is készült 

az esemény szervezője, a Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége.  

           Fotó: Kádár 

Ferenc 

  



Vásárok, fesztiválok 

• 2014.július 18-28 között 41. alkalommal került megrendezésre a 

"Festival du Monde" Gannat-ban, (Fr.o.). Külön meghívást 

kaptak a fesztiválra magyar kézművesek is díszvendégként, 

akik  mesterségük alapelemeit műhelyekben ismertették meg az 

érdeklődőkkel.    

Tóth Ildikótól és Gerencsér Zsolttól a kékfestés, Szelesné Kása 

Ilonától a tojásfestés, Székelyné Maucha Katalintól a 

gyöngyfűzés, Gyulay Máriától a nemezelés, Kádár Mannitól a 

mézeskalács díszítés, Fodor Balázstól és Fodorné Máthé Ritától 

a bőrművesség, Barcsay Andreától a hímzés és a fazekas 

mesterség kezdő lépéseit tanulhatták meg a látogatók. 

A bemutatott mestermunkák hamar vevőre találtak és 

maradandó emlékként  Kádár Ferenc fotószínházában készült 

képeket is magukkal vihették. 

 

 Fotó: Kádár Ferenc 



  

Mesterség és Művészet 

• A Népművészeti Egyesületek Szövetségének kiadványára, a 

Mesterség és Művészetre előfizetni csekken vagy átutalással 

lehet, melyet a neszfolk@nesz.hu vagy az 1/241 31 47-es 

telefonszámon kérhet.          

   

Gyászhír 

• A család és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége mély 

fájdalommal tudatja azokkal, akik ismerték és szerették, hogy 

Hajda György Zsigmond, a Népművészet Mestere, Király Zsiga 

díjas faműves restaurátor 2014. augusztus 1-én, életének 67. 

évében elhunyt. 

Emlékét megőrizzük!  

 
. 



 
   

 
 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Nemzeti Művelődési Intézet 2014-ben Kapunyitogató 

programot valósít meg, melyben egyesületünk is közreműködik.   

• A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány TÁMOP 3.2.13-

12/1-2013-0047-es azonosítószámú Népzenétől a kortárs 

zenéig című projekt...   

• A szokásoknak megfelelően az idei évben is sor került az 

Országos Felnőtt és Ifjúsági Népi Kézműves Tábor, a Határok 

Nélküli Néprajzi Népfőiskola, a Nemzetközi Fafaragó Találkozó 

és a Kosárfonó Mesterkurzus megvalósítására...  

• AZ NKA támogatásával tovább folytatódik Műsorszolgáltatásunk 

is a megye településein...  

• Egyesületünk az idei évben is részt vesz a Mesterségek 

Ünnepén...  

• A korábbi évekhez hasonlóan a Mesterségek Ünnepe mellett 

tagjaink egy része képviseli egyesületünket a Gyulán 

megrendezésre kerülő...   

      Elolvasom 

 



        

 

Csillagvirág Népművészeti Egyesület 

• VIII. Nemzetközi Szőtteskonferencia Hevesen, 2014. július 25-

27.  

      Elolvasom  

       
 
 
Dabas és Térsége Kézműves Egyesület 

• Ötévesek lettünk!  

      Elolvasom 

 



        

 

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• Fazekas tábor volt Kalocsán...  

• Szalma- és kosárfonó táborban Tiszaalpáron ...  

• Hímző alkotótábor, Nagykőrös...  

• Nagykőrösi alkotóházunkban, a fafaragó táborban...  

      Elolvasom 

 

       

 

  

Hajdú-Bihar Megye Népművészeti Egyesület 

• Július hónapban 2 megyei és 2 debreceni óvodában tartottuk a 

népi kézműves foglalkozásokat....  

• Július 9-én. „Kikészítettük” című kiállítással mutatkozott be a 20 



éves Országos Bőrműves Tábor a Hagyományok Háza 

kiállítótermében...   

• 2014. augusztus 2-án, a jubileumi tábor...  

• Augusztus 17-20. Farmer Expo...  

• Augusztus 16-20 között 19 fős delegáció vesz részt a 

Mesterségek Ünnepén...   

• Augusztus 23-án Családi Piknik-et tartunk...   

• Szeptember 13. III. Debrecen Kézműves Fesztivál...   

• Szeptember 17. „Éneklő madárka a népművészetben” című 

kiállítás...  

• Szeptember 20-án Balmazújvárosban „Népi ételek és népi 

játékok” című programon veszünk részt. 

Szeptember 20-án délelőtt a Nagyerdőben...   

      Elolvasom 

 

       

  

  

Heves Megyei Népművészeti Egyeslet 

• Dózsa György szobra Dálnokon...  

• Nemzetközi alkotó tábor Homonnán...  



       Elolvasom 

 

         

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület 

• A Magyar Kézművességért Alapítvány által a Magyar 

Kézművesség-1014 és Kézművesség a vendéglátásban 

címmel...  

• Kapunyitogató...  

• A Magyarok Kenyere gabonájának ünnepélyes begyűjtése...  

• Kézműves foglalkozás...  

• Mesterségek Ünnepe...  

      Elolvasom 

  

 

Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület 

• Aka, Csolnok, Gyermely, Tokod, Nyergesújfalu, ...  

• Hagyomány és innováció projektünket alkotó tábor keretében 

folytattuk...  

• Augusztus 8-9-10-én kerültek megrendezésre a Tokodi 



Alkotóházban a Babavarró klub...  

• Egyesületünk kibővített vezetőségi összejövetelen alakította ki a 

Mesterségek Ünnepén való megjelenés arculatát...  

      Elolvasom 

 

       
 
 
M-ART  

• Rác utcai szakmai alkotótáborok...  

      Elolvasom 

 

       

 

 

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 



• Öltözékünk üzenete 2014. augusztus 29.  

      Elolvasom 

 

  

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

• 08.15. Pécsely  A "Fonók világa Kisasszony havában" című...  

• 08.16.-20. 13 mesterünk vesz részt a budapesti Mesterségek 

Ünnepén...  

• 08.20. Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeumnál játszóházzal 

egybekötött...   

• 08.20. Nemesvámoson a Betyár Csárdában népművészeti 

vásárra kérték fel egyesületünket.  

• Augusztus 7-én Budapesten a Duna Palotában az AMKA 

"Kézművesség 2014" pályázat...   

      Elolvasom 

  

 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület  

• Sikeresen lezajlottak júliusi országos hatókörű táboraink...  

• A Zala megyei közművelődési módszertani feladatellátás 

keretében...   

• A tavalyi sikeres együttműködésnek köszönhetően...  

• Egyesületünk különös gonddal készül a 28. Mesterségek 



Ünnepére...  

• Felhívjuk a megyék figyelmét, hogy szeptember 8-14. között 

kerül...  

      Elolvasom 

 

       

 

 

 
 

 
  

 

Linkajánló  

• Mesterségek Ünnepe  

• NESZ Facebook oldala  

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  

• Európai Kézműves Szövetség  

• Népi Kézműves Házak Országos Egyesülete  

 



 
  

 

Szerkesztő: Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége            
Valami mást szeretne olvasni hírlevelünkben, 
vagy szeretné saját híreit megjelentetni? Írjon 
nekünk! 
 

 
www.nesz.hu 
www.mestersegekunnepe.hu 
neszfolk@nesz.hu 

 Kövessen minket a Faceook-on is! 
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